
 

 

Materiały dla nauczycieli z doradztwa zawodowego 

 

Poniżej znajdziecie Państwo wiele różnorodnych  materiałów (publikacje, narzędzia interaktywne, 

adresy stron internetowych, webinery, podcasty) do realizowania treści z doradztwa zawodowego 

  w pracy z uczniami. 

Narzędzia interaktywne: 

 

 „Mapa karier” dzięki „Mapie karier”  mogą Państwo pokazać  uczniom zawody, 

 w których konkretna wiedza z prowadzonego przez Państwa przedmiotu przydaje się 

na co dzień. Jako nauczyciele przedmiotów i specjaliści w swojej dziedzinie możecie 

rzetelnie opowiedzieć o jej praktycznym zastosowaniu. 

 

 https://mapakarier.org/blog/article/21/doradztwo-zawodowe-na-lekcjach-przedmiotowych-z-

nami-to-proste 

Warto jednak zacząć od zapoznana się z  Webinarami które są praktyczną pigułką wiedzy, z której 

można skorzystać w dogodnym momencie. 

Bez opłat i w czasie potrzebnym na obejrzenie odcinka ulubionego serialu można dowiedzieć się jak 

efektywnie wykorzystać Mapę Karier w codziennej pracy. 

 

 Webinar "Rozpocznij przygodę z Mapą Karier", dzięki któremu poznają Państwo 

od podszewki funkcjonalności Mapy Karier oraz dowiedzą się, jak najlepiej 

wykorzystać tą stronę podczas zajęć z młodzieżą:  

https://www.youtube.com/watch?v=ixRMuMzpe3w&t=3s 

 

 Spotkanie "Gotowce do treningu kompetencji miękkich", podczas którego wraz 

z Katarzyną Skolimowską dzielimy się wieloma pomysłami na rozwijanie 

kompetencji miękkich u uczniów (do wykorzystania zarówno stacjonarnie, jak 

i online https://www.youtube.com/watch?v=8XQ6Zd1HdJo&t=1s 
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 "Szkoła, praca, przyszłość - praktyczne pomysły na doradztwo zawodowe 

z Mapą Karier", webinar zrealizowany we współpracy z Akademią Webinaru, 

 w którym dokładnie opisano pomysły na realizację atrakcyjnych zajęć doradztwa 

zawodowego, które są dostępne w ramach bezpłatnej publikacji "Szkoła, praca, 

przyszłość" https://www.youtube.com/watch?v=WVoQTXpgdGY 

 

 "Skąd czerpać dane o rynku pracy?", czyli 20-minutowa prezentacja o tym, gdzie 

szukać ciekawych źródeł danych na lekcje doradztwa zawodowego i nie tylko. 

https://www.youtube.com/watch?v=d29TStNdJqU 

 

 

 „Godzina wychowawcza z doradztwem zawodowym. Mapa Karier 

w praktyce", webinar zrealizowany we współpracy z Centrum Cyfrowym w ramach 

projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji, podczas którego pokazano jak można 

urozmaicić zajęcia z klasami wychowawczymi o elementy doradztwa edukacyjno-

zawodowego. https://www.youtube.com/watch?v=k3KdRbqtEFE 

 

 Webinar "Interaktywna lekcja z Mapą Karier - darmowe narzędzie dla każdego 

nauczyciela", zrealizowany we współpracy z Akademią Webinaru, przybliżający 

czym jest strona Mapa Karier, jak powstała i jak można ją praktycznie wykorzystać 

w szkole. https://www.youtube.com/watch?v=8BA2YPJPzEE 

 

 

Adresy stron internetowych: 

 https://mapakarier.org/inspirations 

 

 https://doradztwo.ore.edu.pl/ 

 

 https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/ 

 

 http://www.uczelnie.info.pl/ 

 

 https://studia.gov.pl/wybierz-studia/pages/search/wizard 

 

 http://www.maturzysty.info/ 

 

 https://ohp.pl/ 

 

 https://zielonalinia.gov.pl/ 

 

 https://europass.org.pl/ 

 

Publikacje: 
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 „Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań 

uczniów w codziennej praktyce szkolnej” Autor:Tomasz Knopik 

Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności 

i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej 

lub nieznacznej ich modyfikacji. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania 

uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na 

każdym etapie edukacji. 

http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/zafacynowani-swiatem.pdf 

 

 „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół  

ponadgimnazjalnych”  Autor: Rosalska M., Wawrzonek A.  

 

Tematyka publikacji „Od marzeń do kariery. Poradnik dla uczniów i absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych” dotyczy kwestii podejmowania decyzji, planowania, wyznaczania 

celów i dobierania najlepszych sposobów ich realizacji. Odbiorcami poradnika są uczniowie 

i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy zastanawiają się co dalej robić, którą drogę 

wybrać – bo możliwości jest wiele: dalsza nauka, podjęcie zatrudnienia, wyjazd za granicę 

czy założenie własnej działalności gospodarczej. Celem autorek jest zachęcenie młodych 

ludzi do rzetelnej obserwacji rynku pracy i ofert edukacyjnych oraz do pomyślenia 

o konsekwencjach podejmowanych decyzji. W poszczególnych rozdziałach można znaleźć 

informacje np. nt autoprezentacji, samozatrudnienia czy pracy za granicą. Ponadto 

w rozdziałach znajdują się informacje, wskazówki oraz ćwiczenia, które pomogą mądrze 

planować własną przyszłość. 

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/od-marzen-do-kariery.pdf 

 

 „Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu” 

Propozycje rozwiązań metodycznych. Autor: Dołęga-Herzog H., Rosalska M. 

 

 

Publikacja adresowana jest do doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli 

oraz wszystkich osób, które chcą towarzyszyć uczniom w procesie planowania kariery 

edukacyjnej i zawodowej. Ta publikacja ma służyć nie tylko wskazaniu nowych sposobów 

pracy, ale także zainspirować do adaptowania sprawdzonych już rozwiązań metodycznych 

do pracy z uczniem w procesie projektowania jego przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Główną intencją jest wskazanie szerokich możliwości wykorzystywania różnorodnych metod 

i technik w pracy w obszarze doradztwa edukacyjnego i zawodowego. 

http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/wykorzystanie-metod-kreatywnych.pdf 
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 Podręcznik „Świat Dobrej Przyszłości”– innowacyjna metoda i narzędzia pracy 

wychowawczej:  

 

https://docplayer.pl/3583792-Podrecznik-swiat-dobrej-przyszlosci-innowacyjna-metoda-i-

narzedzia-pracy-wychowawczej.html 

 

 „Twoje źródło informacji”- Zasoby informacyjne dla początkujących doradców 

zawodowych : https://www.cen.gda.pl/download/2020-03/3155.pdf 

 

Więcej publikacji 

 

  https://doradztwo.ore.edu.pl/materialy/ 

 

 http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/spis-publikacji 

 

Magdalena Gajerska-Kozak 
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